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Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3, Krajský 

pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad 

Sázavou  

 

Rozhodnutí 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako speciální stavební úřad 

věcně příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 

stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 12.3.2021, kterou podal Státní pozemkový úřad, IČO 

01312774, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3, , Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, 

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou  (dále jen „stavebník“) a na 

základě provedeného řízení vydává podle § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18b až 18c vyhlášky č. 

503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů 

stavební povolení 

na stavbu:  

Polní cesta C1 v k.ú. Lavičky 

na pozemcích parcela číslo 2577, 2582 v katastrálním území Lavičky (dále jen „stavba“). 

Stavba obsahuje:  

- SO 101 Polní cesta – oprava stávající polní cesty na kategorii P5,5/30 (jednopruhová šířky 4,5m  se 

zpevněnými krajnicemi 2x0,5m s novou konstrukcí s povrchem z asfaltobetonu) v délce úpravy 

2,01617 km,  včetně 39 nových sjezdů. 

- SO 301 Odvodňovací příkop – odvodnění komunikace jednostranným příkopem nebo 

jednostranným trativodem zaústěným do vsakovacích jam. 

- SO 302 Propustky – vybudování 2 propustků pod komunikací 

- SO 801 Kácení a výsadba zeleně – výsadba 37 kusů nové zeleně a pokácení 19 kusů zeleně 

 

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 

1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou 

vypracovala společnost Sweco Hydroprojekt a.s., Jana Kubíková, ČKAIT 0102033; případné změny 

nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. 
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2) Stavba bude provedena na pozemcích pozemková parcela číslo 2577, 2582 v katastrálním území 

Lavičky. 

3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

5) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, příloha č.2, ve znění pozdějších předpisů, a 

na ně navazující ustanovení příslušných technických norem. 

6) Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

7) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být 

chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat 

na místě do doby dokončení stavby. 

8) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u stavby 

prováděné svépomocí stavebník. 

9) Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i 

nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 

10) Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a 

všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. 

11) Při provádění stavby budou respektovány podmínky těchto závazných stanovisek a vyjádření, jež jsou 

nedílnou součástí projektové dokumentace stavby: 

- NET4GAS, s.r.o. č.j. 6202/21/OVP/Z ze dne 26.5.2021 a č.j. 6752/20/OVP/Z ze dne 

27.7.2020. 

- ČEPRO a.s. č.j. S1-2/7951/21 ze dne 17.5.2021 a č.j. S1-2/314/20 ze dne 7.7.2020 

- MERO ČR a.s. č.j. 0217/000250/1 ze dne 16.3.2017 

- E.ON Distribuce, a.s. č.j. P11356-26049486 ze dne 21.5.2020 

- Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-30422/2020/5203/Čer ze dne 6.8.2020 

- Dial Telecom, a.s. č.j. CR812349 ze dne 21.7.2020 

- CETIN a.s. č.j. 654351/20 ze dne 22.6.2020 

- Vodafone Czech Republic a.s.  č.j. 200721-1453193053 ze dne 21.7.2020 

- Vodárenská akciová společnost, a.s. č.j. ZR/2696/2017-Še ze dne 20.6.2017, 

prodloužena platnost do 21.7.2021. 

- Optiline a.s. č.j. 14117000566 ze dne 15.3.2017 

- UPC Česká republika s.r.o. č.j. 170260/z/cm ze dne 6.3.2017 
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12) Stavba bude prováděna odborně způsobilým zhotovitelem, stavebník oznámí před zahájením 

stavby speciálnímu stavebnímu úřadu název, IČO a kontaktní osobu zhotovitele stavby. 

13) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení 

kontrolní prohlídky stavby:  

- Vytýčení prostorové polohy stavby 

- Dokončení stavby 

14) Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 

výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 

zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 

základní požadavky stavby. 

15) Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního 

zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy zejména 

následující doklady dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona: 

- popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové 

dokumentace 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným 

odchylkám oproti ověřené dokumentaci nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným v 

§118 odst. 7 

- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek 

- zápis o odevzdání a převzetí stavby (pokud bude pořízen) 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle §156 

stavebního zákona 

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby 

 

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): 

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3, Krajský 

pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad 

Sázavou 

 

Odůvodnění: 

Dne 12.3.2021 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: Polní cesta C1 v k.ú. 

Lavičky na pozemcích parcela číslo 2577, 2582 v katastrálním území Lavičky, kterou podal Státní 

pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3, Krajský pozemkový 

úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou.  

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Územní rozhodnutí o umístění stavby je v tomto případě nahrazeno schváleným návrhem komplexních 

pozemkových úprav PÚ K/136-KPÚ-1/01 ze dne 29.7.2004, právní moc 30.9.2004. 

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její 

řádné posouzení dle ustanovení § 111 stavebního zákona, bylo stavební řízení dne 22.3.2021 přerušeno a 

stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 60 dnů od doručení výzvy. Žádost byla 

doplněna dne 29.4.2021. Stavební úřad opatřením ze dne 29.4.2021 oznámil zahájení stavebního řízení všem 

známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené 
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s ohledáním na místě na den 3.6.2021, o jehož výsledku byl sepsán protokol. V provedeném stavebním řízení 

stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního 

zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou 

ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků 

stavebního řízení. 

Vypořádání s námitkami účastníků řízení: V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky. 

 

Doložená stanoviska, námitky, připomínky a vyjádření: 

- NET4GAS, s.r.o. č.j. 6202/21/OVP/Z ze dne 26.5.2021 a č.j. 6752/20/OVP/Z ze dne 

27.7.2020. 

- ČEPRO a.s. č.j. S1-2/7951/21 ze dne 17.5.2021 a č.j. S1-2/314/20 ze dne 7.7.2020 

- MERO ČR a.s. č.j. 0217/000250/1 ze dne 16.3.2017 

- E.ON Distribuce, a.s. č.j. P11356-26049486 ze dne 21.5.2020 

- Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-30422/2020/5203/Čer ze dne 6.8.2020 

- Dial Telecom, a.s. č.j. CR812349 ze dne 21.7.2020 

- CETIN a.s. č.j. 654351/20 ze dne 22.6.2020 

- Vodafone Czech Republic a.s.  č.j. 200721-1453193053 ze dne 21.7.2020 

- Vodárenská akciová společnost, a.s. č.j. ZR/2696/2017-Še ze dne 20.6.2017, 

prodloužena platnost do 21.7.2021. 

- Optiline a.s. č.j. 14117000566 ze dne 15.3.2017 

- UPC Česká republika s.r.o. č.j. 170260/z/cm ze dne 6.3.2017 

 

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:  

a) stavebník: Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 3, , 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár 

nad Sázavou 

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: Obec Lavičky, Lavičky č. p. 90, 

594 01 Velké Meziříčí 

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem: Obec Lavičky, Lavičky č. p. 

90, 594 01 Velké Meziříčí  

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo 

stavbě právo odpovídající věcnému břemenu: 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č. p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38 

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

ČEPRO, a.s., Dělnická č. p. 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

Dial Telecom, a.s., Křižíkova č. p. 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 86 

NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č. p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č. p. 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515 

MERO ČR, a.s., Veltruská č. p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1 

SITEL, spol. s  r.o., Baarova č. p. 957/15, 140 00 Praha 4 
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e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na 

něm právo odpovídající věcnému břemenu:  

Vlastníci pozemků a oprávnění v rozsahu věcného břemene k pozemkům parc.č. 461/1, 2178, 2179, 2185, 

2182/2, 2183, 2192/1, 2184, 2193, 2194/1, 463/8, 466/12, 466/3, 466/11, 2194/2, 2574, 2175, 2198, 2199, 

2201, 2202, 2174, 2173, 2576, 2172, 2203, 2171, 2170/2, 2170/1, 2204, 2169, 2206, 2573, 2207, 2210, 2218, 

2214, 2215, 2208, 2219, 2220, 2595, 2266, 2594, 2267, 2209, 2268, 2576, 2225, 2253, 2226, 2578, 2252, 

2227, 2228, 2244, 2229, 2243, 2238, 2235, 2230, 2234, 2233/2, 2233/1, 2579, 2232, 800, 798/2, 2231, 2085 

v katastrálním území Lavičky 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k odboru dopravy a silničního hospodářství  Krajského úřadu Kraje 

Vysočina, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a 

přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu 

odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným 

počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden 

stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu 

odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 

uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 

být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené 

projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen 

štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 

dokončení stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.  

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní 

moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka 

podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební 

povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení 

svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 

otisk úředního razítka 

 

vedoucí odboru v.r. 

Ing. Jiří Pospíchal 

 

Za správnost vyhotovení: 

ing. Jiří Pospíchal, tel. 566781060 

odbor dopravy a silničního hospodářství 
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Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů se nevyměřuje. 

 

Pro Městský úřad Velké Meziříčí a Obecní úřad Lavičky: 

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem 

oznámení. 

 

Datum vyvěšení: .............................................              Datum sejmutí: .......................................... 

 

 

.........................................................................   .................................................................. 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 

 

 

V elektronické podobě       V elektronické podobě  

zveřejněno od: ...............................................   zveřejněno od: ............................................ 

 

    

.......................................................................   ........................................................................ 

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění   Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí 

Razítko:       Razítko: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Č.j.:  DOP/14206/2021-po /1946/2021    Číslo strany:      7 / 7 

Rozdělovník: 

Účastníci řízení dle § 109 a) – d) stavebního zákona (jednotlivě)  

Státní pozemkový úřad, Husinecká č. p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: OVM, z49per3 

Obec Lavičky, Lavičky č. p. 90, 594 01 Velké Meziříčí, DS: OVM, mcjajc5 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č. p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, DS: PO, 

siygxrm 

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 

ČEPRO, a.s., Dělnická č. p. 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, DS: PO, hk3cdqj 

Dial Telecom, a.s., Křižíkova č. p. 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 86, DS: PO, p4vdqdt 

NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č. p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 8ecyjt9 

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 

Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č. p. 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 515, DS: PO, 

29acihr 

MERO ČR, a.s., Veltruská č. p. 748, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1, DS: PO, a4we6rx 

SITEL, spol. s  r.o., Baarova č. p. 957/15, 140 00 Praha 4, DS: PO, 69779z9 

 

Účastníci řízení dle § 109 e) – f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)  

Vlastníci pozemků a oprávnění v rozsahu věcného břemene k pozemkům parc.č. 461/1, 2178, 2179, 2185, 

2182/2, 2183, 2192/1, 2184, 2193, 2194/1, 463/8, 466/12, 466/3, 466/11, 2194/2, 2574, 2175, 2198, 2199, 

2201, 2202, 2174, 2173, 2576, 2172, 2203, 2171, 2170/2, 2170/1, 2204, 2169, 2206, 2573, 2207, 2210, 2218, 

2214, 2215, 2208, 2219, 2220, 2595, 2266, 2594, 2267, 2209, 2268, 2576, 2225, 2253, 2226, 2578, 2252, 

2227, 2228, 2244, 2229, 2243, 2238, 2235, 2230, 2234, 2233/2, 2233/1, 2579, 2232, 800, 798/2, 2231, 2085 

v katastrálním území Lavičky 

 

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) 

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická č. p. 1/29, 594 01 Velké 

Meziříčí 

Městský úřad Velké Meziříčí,  odbor životního prostředí, Radnická č. p. 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

Obecní úřad  Lavičky, Lavičky č. p. 90, 594 01 Velké Meziříčí, DS: OVM, mcjajc5 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, Vrchlického č. p. 

2627/46, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, x9nhptc 
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